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Código Disciplina Professora 

 Estágio Básico I (Escolar)  

 

Créditos Carga Horária 

Teórica/Prática 

Curso 

80 80 – 20/60 Psicologia 

Pré-requisitos 

Disciplina: Psicologia Escolar 

I. Objetivo: 

Apresentar a atuação do psicólogo no contexto escolar enfatizando sua dimensão prática e teórica e oferecer subsídios 

que possibilitem o contato inicial com a prática profissional. 

 

II. Atividades a serem desenvolvidas: 

a. Observação e análise situacional; 

b. Pesquisa participante; 

c. Levantamento de diagnóstico; 

d. Planejamento de intervenção; 

e. Aplicação da intervenção; 

 

Obs.: Os alunos não realizarão atendimento psicológico individualizado, pois o objetivo desse estágio é inserir o aluno de 

psicologia na realidade escolar, e analisar sua complexidade como um todo. 

 

III. Período previsto para execução: 

Agosto à Novembro de 2013, perfazendo um total de 60 horas. 

 

IV. Metodologia 

Os alunos deverão ir in loco durante o período de quatro meses (Agosto, Setembro, Outubro, Novembro) na instituição 

designada, cumprindo uma carga horária de atividades de 5 horas por semana, sendo: 

3 horas de presença em campo de estágio; 

2 horas de supervisão. 

 

Os dias e horários de estágio em campo serão definidos por cada dupla de estágio e adaptado ao horário da instituição 

suprindo assim, ambas as partes. 

 

V. Local 

Escolas Municipais e Estaduais do município de Ariquemes/RO. 

 

IV. Critérios de Acompanhamento  

Os estagiários serão supervisionados pelo respectivo professor/orientador em todas as atividades a serem desenvolvidas 

no campo de estágio, sendo obrigatória a presença em todas as supervisões. 

 

O professor/orientador fará visitas aos campos de estágio sem prévio comunicado, nos dias de atuação dos estagiários, 

com o intuito de acompanhar as atividades desenvolvidas, verificação de presença dos estagiários, analisando junto aos 

responsáveis da instituição a postura, a ética, o relacionamento e as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos. O 

professor/orientador bem como o (s) responsável (s) pelo campo de estágio poderão manter contanto via telefone ou e-

mail em qualquer uma das etapas do estágio para esclarecimentos, reclamações ou sugestões. 

 

Será definida pelo responsável do campo de estágio, uma pessoa para acompanhar os acadêmicos (assinar ficha de 

frequência semanalmente), o qual receberá todas as informações pertinentes ao estágio em questão da 

professora/orientadora responsável e será o contato entre escola-FAAr.  

  

V. Avaliação 

  Presença nas atividades teóricas (aulas e supervisão, no período vespertino). 

 Atividades Práticas (campo de estágio) – Dia/horários combinados e determinados pelo responsável da 

instituição (diretor/supervisor) em conjunto com o estagiário.  

 Entrega de relatórios – Semanalmente entregues na supervisão. 



 Entrega de Relatório Final (2º Bimestre). 

 Apresentação da prática desenvolvida no campo de estágio. 

 

 

 Informações: 

Coordenador do Curso de Psicologia: Reginaldo Pedroso 

 

Professora/Orientadora: 

Celular: 

FAAr: (69) 3535-5005 (somente terça-feira à tarde das 14:00 às 18:00) 

E-mail:  

 

Ariquemes/RO,  de Julho de 201. 

 

 

 

 

Supervisor/Orientador de Estágio  


